
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ ใดจะรือ้ถอนอาคารที่มีสว่นสงูเกิน 15เมตร ซึง่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร และอาคาร
ท่ีอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ ๒ เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ซึง่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนญุาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วนั แต่ต้องมีหนงัสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำตต ำบตพธธ์กงตำา  262 หมู่ที่ 4 ต ำบตพธธ์กงตำา  
อ ำทภอทมือานครรำชสีมำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 30000  พทรบกธท์ 044-
930238-9  พทรสำร 044-930238/ต์ดต่อดว้ยตนทอา ณ หน่วยาำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 ทป์ดให้บร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบุงร์ (ยงทว้นวกนหยุดที่ทำา
รำชงำรง ำหนด) ตกา้แต่ทวตำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะขออนญุำตร้ือถอนอำคำร))  

1 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนญุาต 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะขออนญุำตร้ือถอนอำคำร))  

2 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.จดัสรรท่ีดิน ฯ 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะขออนญุำตร้ือถอนอำคำร))  

7 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนญุาต (อ.1) และ
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร (น.1) 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะขออนญุำตร้ือถอนอำคำร))  

35 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขัน้ตอน 
วิธีการ และสิ่ งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรือ้ถอนอาคาร (กรณีที่ เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้รือ้ถอนอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 
 
 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบอ านาจบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ขออนญุาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่ เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่ เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่  ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผู้ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1             
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตกวอย่ำา แตะคู่มืองำรงรอง 
หมายเหตุ 
- 


